
 

 
 

 

 

 

 

 

Public policies for dealing with COVID-19's future implications 
 Sahar Kousari

1
 

 
Abstract 

 

Early warning of issues and awareness is the first step in the public policy 

cycle. Predicting topics and forecasting helps policymakers to be proactive 

and not be surprised by future events. The COVID-19 such as wild card has 

had a tremendous impact on human society by spreading and becoming 

pandemic. Famous institutionssuch as McKenzie, Albert Koch of Germany 

and the Center for Economic Policy Research in China are currently seeking 

answers to this question of what the effects of the disease will be on human 

society if the disease persists for a long time. In this article, we have tried to 

answer this question by using the STEEPmethod and using valid sources and 

using various social, economic, environmental, technological and political 

dimensions and presenting policy solutions. The results of this study show that 

this event has had many positive and negative effects, the most obvious of 

which are its economic effects, this phenomenon has strengthened the positive 

aspect of technology, and in terms of the environment, the earth has the 

opportunity to breathe  
From a social and political perspective, gaining public trust and presenting the 

various aspects of societal implications by policymakers, engaging a diverse 

range of stakeholders and thinking of alternative solutions while making 

sustainable decisions and leadership. 
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 91های عمومی مواجهه با آثار آتی کووید سیاست

9سحر کوثری
 

 

 چکیغه

 2ارزیاةیگػاری ّيّىی اؿث. پیفةعكی اونیً گام در چؼظَ ؿیاؿثُكغار زود ٍُگام ىـایم و آگاُی

ّيم کؼده و در ىلاةم  3فْاالٌَکٍغ کَ ةحّاٌٍغ پیفگػاران کيک ىیٌگؼی ةَ ؿیاؿثىّوّّات و پیف

-قغن آن از زٍتَ ةَ دنیم قیّع گـحؼده و پاٌغىیک19کّویغ 4ؿازیه، غافهگیؼ ٌكٌّغ. قگفحیاجفاكات آیٍغ

ُای ىعحهف جأدیؼات قگؼفی ةؼ زاىَْ ةكؼی داقحَ اؿث.در صال صاوؼ ىؤؿـات ىكِّر در دٌیا از 

ل دٌتال پاؿط ةَ ایً ؿّاکٍؽی، آنتؼت کط آنيان و ىؼکؽ جضلیلات ؿیاؿث اكحنادی در چیً ةَزيهَ ىک

ُـحٍغ کَ در مّرت ًّالٌی قغن ایً ةیياری آداری کَ ةؼ زاىَْ ةكؼی ظّاُغ گػاقث، چَ ظّاُغ 

و اؿحفاده از ىٍاةِ ىْحتؼ و ةا ةؼرؿی  5ةّد؟ در ایً ىلانَ ؿْی قغه اؿث کَ ةا اؿحفاده از روش اؿحیپ

ةَ ایً پؼؿف  اةْاد ىعحهف ازحياّی، اكحنادی، زیـث ىضیٌی و فٍاوراٌَ و ارائَ راُکارُای ؿیاؿحی

دُغ کَ ایً رویغاد آدار ىذتث و ىٍفی ىحْغدی داقحَ کَ ةیف از ُيَ پاؿط دُیو. ٌحیسَ پژوُف ٌكان ىی

از ًؼف دیگؼ ایً پغیغه ىّزب قغه اؿث کَ وزَ ىذتث فٍاوری و  .آدار اكحنادی آن ىكِّد اؿث 

ا کٍغ؛ از ةْغ ازحياّی و کكیغن پیغىضیٌی زىیً فؼمث ٌفؾنضاظ زیـثفىای ىسازی كّت ةگیؼد ، ةَ 

-ؿیاؿی زهب اّحياد ّيّىی و ارائَ وزّه ؿفیغ و ؿیاه اةْاد ىعحهف اىّر ةؼای زاىَْ جّؿي ؿیاؿث

                                                                 
  kosari@nrisp.ac.ir، ىؼکؽ جضلیلات ؿیاؿث ّهيی کكّر، یو ٌّآور یفٍاور اؿثیؿ.ّىّ ُیأت ّهيی گؼوه 1

2. Exante-evaluation 

3. Pro-active 

ؿازُا رویغادُایی ُـحٍغ کَ اصحيال وكّع آٌِا پاییً اؿث ونیکً اگؼ اجفاق ةیفحٍغ ادؼات زیادی در زاىَْ ةكؼی . قگفحی4

 ظّاٍُغ داقث.

5. STEEP(social, technological, economic, environmental, political) 

 14/05/99جاریط پػیؼش:                      10/03/99جاریط ارؿال: جؼویسی      ٌّع ىلانَ: 
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ُای صمگػاران و ىّاردی ىاٌٍغ درگیؼ کؼدن واكْی ًیف ىحٍّّی از ذیٍفْان و اٌغیكیغن ةؼای ارائَ راه

ةضؼان و ارائَ راُکارُایی ىؤدؼ ةؼای فائق آىغن  گیؼی ، رُتؼی پایغار  در ىلاةهَ ةاةغیم در صیً جنيیو

 .ةؼ قؼایي صاکو پؾ از کؼوٌا مّرت پػیؼد

 ، آدار آیٍغه19ُكغار زود ٍُگام، آگاُی، ؿیاؿث ُای ّيّىی، کّیغ  کهیغ واژگان:

 ىلغىَ

ُاا و ُا، اٌفْاالآیٍغه ظّاُغ آىغ، اىا چگٌّگی و قکم آیٍغه کاىالً جضث جادیؼ رویکؼدُا، جنيیو

کؼدُاای ىاؿااث. جالكاای روٌاغُا، رویااغادُا، جناااویؼ و اكاغاىات آیٍااغه را قااکم ظّاُااغ ّيه

صحی اگؼ اىؼوز اكغاىی اٌسام ٌغُیو در واكِ ةاا ایاً اٌفْاال آیٍاغه را  (.(Wendell,2009:27داد

-دُیو، صال ؿّال ایً اؿث کَ دٌیای پؾ از کؼوٌا چگٌَّ ظّاُغ ةّد؟ و ىا چگٌَّ ىیقکم ىی

 داقحَ ةاقیو؟ 19ؼ در زِان پؾ از کّویغ جّاٌیو ٌلكی ىّد

اجفااق ةیفحاغ  19در ایٍسا ُغف ةضخ روی ؿٍاریُّایی کَ ىيکً اؿث صایً و پاؾ از کّویاغ 

 & Ming, Huang &  Zhang,2019: 697; Tang,  Bragazzi)ٌیـااث

Tang,2020:73; Malik,  Sircar,Bahat, Sharun,2020:70)   َُؼ صاال  جضاث اىا ة

در ایٍکَ ةكؼ در جاریط ظّد وارد ىؼصهاَ زغیاغی گؼدیاغه اؿاث جفااوجی ٍاریّ ُؼ ٌّع ىٌٍق ؿ

. اىا یک ٌحیسَ ةـیار اؿث ىحفاوت در ُؼ ؿٍاریّقّد اگؼ چَ ٌضّه ىّازَِ ٌـم ةكؼ  صامم ٌيی

ٌاام ویاؼوس کؼوٌاا ىّزاب جاییاؼات قاگؼف در ةاَ  ای پغیاغه ةاؼوز ىضحيم اؿث و آن ایٍکَ

 وزاّه ُيچٍایً وق و ىكعناات زیـاحی و دىّگؼافیاک رفحاار و ىاٍف و اظاال ةیٍی و زِان

ـا کؼوٌا و در پ ّنؼزغیغ در فؼٍُگی و آىّزقی و ارجتاًات اٌـان ؿیاؿی، اكحنادی، ازحياّی،

یک کالم ىّزب ایساد ٌُو ٌّیٍی در زِان ظّاُغ قغ کَ ؿاظحار ىحفاوجی از كاغرت و جؼکیاب 

ؿاازی ؿاٍحی گػقاحَ را ن کؼوٌا روٌغ زِااٌیاگؼ چَ ةضؼا ىحفاوجی از ةازار را ؿاىان ظّاُغ داد.

 درركاةاث  ؿااةیؼی و ارجتاًااتؿازی را ةؼ ىتٍای ٌضّه زغیغی از زِاٌی نکًکٍغ ظّاُغ کؼد 

ةاا  ةیكاحؼ از كتامُای آیٍاغه  ب ٌـامجؼجیا ُؼ ةَ قکم ظّاُغ داد.را جاییؼات ةیّنّژیکی کكف 

 .آن ظّاٍُغ داقثجؼی از  ةّده و جنّیؼ دكیقىّازَ جأدیؼات وؿیِ و ّيیق آن 
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زِان فاكغ  ُایدونثگیؼی کؼوٌا پؼده از كغرت ةؽرگی ةؼداقث کَ ُيَ َُي ؿازرویغاد قگفحی

ُای ظّد ىضتّس کٍٍغ و آن ةّدٌغ کَ ةحّاٌٍغ ةغون ایساد ظؼاةی ٌنف زيْیث دٌیا را در ظاٌَ

 Sarita)ه ةیاٌغازٌغکٍحؼنی ُّیيی را راٌِا را در ظاٌّاده و ىضیي جاییؼ دٍُغ و چٍیً ظّدآرفحار 

&smith,2014:294) . ظغىث گؼفحً َ جّاٌغ ةا ةىکكّف قغن چٍیً كغرت ُّیيی کَ ىی

ٌُام كغرت و صیات را در زِان جاییؼ دُغ و ةا داٌف رو ةَ  )ژن ظّدظّاه( 1یک رقحَ ؿیکٌّؾ

در  کَ در یک آزىایكگاه کّچک ٌیؽ  آن را جّنیغ کؼدىضال ٌیـث کَ ةحّان جؽایغ اىؼوز ةكؼ 

دٌیای آیٍغه را ةا چانف و ظٌؼات ةؽرگی روةؼو ظّاُغ کؼد و اداىَ ٌـم ةكؼ را  مّرتایً

ُای ٌُارجی ىحفاوجی  ؿازىان ای و ای و ٌاصیَ ٌیازىٍغ داقحً ٌُام صلّكی وكاٌٌّی زِاٌی، ىٌٍلَ

 کؼده و در ٌِایث ىّزب جاییؼات قگؼف در ٌُام كغرت در زِان ظّاُغ گؼدیغ

(Ghazinoory ,Saghafi &Kousari, 2013:73) 

ُاای واةـاحَ ةاَ ىّؿـاَ در صال صاوؼ ةـیاری از ىؼاکؽ پژوُكی ىْحتؼ از زيهَ ىؼکؽ پژوُف

قؼکث ىكاوره ىغیؼیث ىکٍاؽی در ، (Grützmacher & et al, 2018:73) راةؼت کط در آنيان

 ,Wu)ىؼکاؽ جضلیلاات ؿیاؿاحِای اكحناادی در چایً، (Hua & Shaw, 2020:34)اىؼیکاا

McGoogan, 2020:25)  ةَ مّرت زغی ةَ دٌتال پاؿط ةَ ایً ؿّال ُـحٍغ اگؼ قؼایي فْهای

ىغت اداىَ داقحَ ةاقغ چَ آدااری را ةَ مّرت ةهٍغىغت و یا صحی ىیان 19ٌاقی از قیّع کّویغ 

در آیٍغه ةَ دٌتال ظّاُغ داقث؛ در ایً ىلانَ ؿْی قغه اؿث ةاَ ایاً ؿاّال ةاا كاةهیاث جْيایو 

 ه قّد.زِاٌی پاؿط داد

 قٍاؿی پژوُفروش

ُایی کَ در زىیٍاَ اداؼات ىعحهاف در ایً پژوُف زِث دؿحیاةی ةَ ٌحایر، از ىلاالت و پژوُف

و ىّوّّات ىؼجتي ةا پـا کؼوٌا ٌگاقحَ قغه ةّد ةِؼه گؼفحَ قغ و ةا ىٌانَْ و جضهیم  19کّویغ 

ّات ىّرد ٌیاز در زىیٍَ ُا ٌحایر پژوُف اؿحعؼاج قغٌغ. زِث دؿحیاةی ةَ اًالُا و گؽارشىلانَ

ُای اًالّاجی ىْحتؼّهيای اؿاحفاده گؼدیاغ. اٌحعااا ىلااالت در ىّوّع ىّرد پژوُف از پایگاه

ُاا  داده ةّده اؿث و ؿْی قغ ةا فؼا جؼکیاب 19پژوُف صاوؼ ةؼ ىتٍای ارجتاط ةا آدار آجی کّویغ

                                                                 
1
 . RNA  
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عؼاج و در ایاً ؼ اًالّاات ىٍاؿاتی اؿاحگاید ـاٍغگانیجّؿي ٌّ قغه گؽارش لاتیجضل ریو ٌحا

 پژوُف اؿحفاده گؼدد.

ای اؿث از اؿث. اؿحیپ ؿؼواژه STEEPروش جسؽیَ و جضهیم اًالّات ةؼ ىتٍای روش 

زیـث، اكحناد و ؿیاؿث. روش اؿحیپ جا صغ زیادی در ؿٌش اول قٍاؿی، فٍاوری، ىضیيزاىَْ

ً روش آن اؿث کَ رود. ٌکحَ کهیغی در ظنّص ایکار ىیةٍغی ّّاىم ةَىٍُّر دؿحَجضهیم، ةَ

کّقیو ةا رؿاٌغ. ةَ جْتیؼی در روش اؿحیپ ىیپژوُان یاری ىیروٌغُا ةَ آیٍغهدر رمغ کالن

گؼا ؿث و ةا ای چٍغ کالن روٌغ را ةكٍاؿیو. روش اؿحپ جا صغ زیادی آیٍغهةؼرؿی ُؼ آیٍغه

غه ىیان جؼ ىّوّّی ةَ جاییؼ و جضّالت در آیٍنضاظ کؼدن ّّاىم ىيکً در چارچّا گـحؼده

 (Markley, 2011:1082). ىغت ةَ ةْغ ٌُؼ دارد

 19گیؼی کّویغ پژوُان در ىّازَِ ةا ُيَآفؼیٍی آیٍغهٌلف

پژوُان، صفٍ و ةِتّد ؿٌش آزادی و رفااه ةكاؼ اؿاث کاَ انتحاَ ةؼظای از جؼیً ُغف آیٍغهکهی

اٌغ. ةٍااةؼایً غف افؽودهزىیً را ةَ ایً ُکؼه پژوُان، رفاه جياىی زاٌغاران، گیاُان و زیـثآیٍغه

پژوُان، جالش ةؼای جتغیم زِان ةَ ىکااٌی ةِحاؼ ةاؼای زٌاغگی، جؼیً ؿٌش، ُغف آیٍغهدر کهی

ُای کؼه زىیً اؿث کاَ ةاَ پایاغاری ؿّد رؿاٌی ةَ ىؼدم و صفٍ و گـحؼش آن دؿحَ از َؼفیث

ُای قاهی وهکٍغ؛ ُؼچٍغ یادآوری ایً ٌکحَ ٌیؽ وؼوری اؿث کَ ةؼای گؼصیات در آن کيک ىی

ُا ٌیؽ ىْحلغٌاغ کاَ در جّان اُغاف ىكاةِی را ةؼقيؼد. درصلیلث، اغهب اّىای ایً گؼوهٌیؽ ىی

ُا در صّزه داٌف، ؿالىث، آراىف ذٍُای، ظهاق دارٌغ، ظّاه جالش آنزِث رفاه ةكؼ گام ةؼىی

. اىاا رواج اقیای زیتا و ؿّدىٍغ و ىّاد غػایی ةاقغ، ظّاه در صّزه اٌتاارداری و دفاِ پـاياٌغُا

-پژوُان داٌـاث. آیٍاغهجؼیً دؿحاوردُای آیٍغهجّان از ىِواٌغیكَ دورٌگؼ در ىیان زّاىِ را ىی

ُاای کٍاٌّی، در ةِاّرزی ظّاٍُغ ةا اؿحفاده از ایً اٌغیكَ، افؽون ةؼ جاىیً رفاه ٌـامپژوُان ىی

ظّاٍُغ ةغاٌٍغ کَ کغام ىیپژوُان اٌغ ٌیؽ ىّدؼ ةاقٍغ. آیٍغهُایی کَ ٍُّز پا ةَ ّؼمَ ٌگػاقحٌَـم

ُاای ُا ةیكحؼ اؿاث)آیٍغهُای ىيکً(، اصحيال ةؼوز کغام پغیغهپػیؼ ُـحٍغ )آیٍغهُا اىکانپغیغه

 ُااای ىااؼزش(. ةااَ جْتیااؼ جااافهؼُااا ةایااغ روی  دٍُااغ )آیٍااغهىضحياام( و کااغام پغیااغه

Wendell,2009:27) ) ای ىيکً، ةؼرؿای ُپژوُان ؿْی دارٌغ ةا کاوش رویاپؼدازاٌَ آیٍغهآیٍغه
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ُایی ٌّ و ةغیم از آیٍغه ُای ىؼزش، اٌگارهیاةی اظالكی آیٍغهُای ىضحيم و ارزشیافحَ آیٍغهٌُام

 ةیافؼیٍٍغ.

ی و جعننی، جيایم ةَ ةؼرؿی ةْغ جکُای  زای ةؼرؿیپژوُان ذاجاً در ةؼظّرد ةا ىـائم ةَ آیٍغه

یی ٌُیؼ ُا غهیپغی ةؼای ىّازَِ ةا رکهًّ ةَی ىعحهف دارٌغ. ُا ّؼمَىّوّع در  جؼ ةؽرگجنّیؼ 

 اجعاذ کؼد: جّان یىقیّع کؼوٌا ؿَ رویکؼد کهی 

 ٌکات ةِغاقحی و ... ثیرّا ی ازحياّی،ؼیگ فامهَىغت: ىذم اكغاىات کّجاه (1

ةؼای افؽایف جّنیغ جسِیؽات و ظغىات پؽقکی،  یؽیر ةؼٌاىَىغت: ىذم اكغاىات ىیان (2

 ىكاةَ و ... ُای ةضؼانَِ ةا ارجلا جّان ىغیؼیث ةضؼان ةؼای ىّاز

ىغت: اؿحلتال از جاییؼ در صال َِّر و جالش ةؼای رؿیغن ةَ ٌُو زغیغ اكغاىات ةهٍغ (3

 و ةِحؼی ٌـتث ةَ ووْیث كتم ةضؼان.

اىا ؛ داٌٍغ یىیی ٌُیؼ ةؼوز کؼوٌا را فؼمحی ةؼای جضلق دٌیایی ٌّیً و ظالق ُا غهیپغپژوُان  آیٍغه

پژوُان ىكؼوّیث جضيیم چٍیً دیغگاُی ةَ زّاىِ را، پیف از  هاؿاؿی ایٍساؿث کَ آیٍغ ؿؤال

ةَ ىـئهَ  جّاٌٍغ یىپژوُان  زهب روایث اکذؼیث آٌان دارٌغ؟ اگؼ پاؿط ىٍفی اؿث، آیا آیٍغه

پژوُی ىذم ةهٍغىغت ٌگؼی و ارجلا  ی آیٍغهُا یژگیو ةؼظالفىغیؼیث ةضؼان وارد قٌّغ؟ آیا ایً 

دیگؼ، اگؼ ؿٌش ؿّم از ىّازَِ ةا پغیغه  ّتارت ی آیٍغه ٌیـث؟ ةَآىادگی ةؼای ىلاةهَ ةا ؿٍاریُّا

پژوُی ةؼای ؿٌش دوم  جّاٌیو از آیٍغه قیّع کؼوٌا را ٌحّاٌیو ةؼای ّيّم جسّیؽ کٍیو، آیا ىی

 ىغت اؿحفاده کٍیو؟ةَ چٍغ دنیم، ةهَ ریؽی ةؼای ةضؼان در کّجاه ىّازَِ و ىغیؼیث و ةؼٌاىَ

 (.2: 1399)اىیٍی، 

 َُای زِان  از اةحغای َِّر پغیغه قیّع ةیياری کؼوٌا اکذؼیث دونث ةیياری: گیؼیُي

در  ىاَُ کًّر ةیان کؼد کَ افق ی . قایغ ةحّان ایًاٌغ قغهةا قّك و غافهگیؼی ىّازَ 

 آیغ.ىی صـاا ةَ، افق ةهٍغىغت ُا دونثقؼایي کٌٍّی، ةؼای ةـیاری از 
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  ی رایر ةؼای ىلاةهَ ةا ةضؼان، ةَ ُا ی ةیياری: ىغلؼیگ ُيَپیچیغگی ظاص صامم از

ی ىعحهف یک کكّر ةهکَ صحی در ُا ةعفدر ىیان  جٍِا  ٌَگیؼی ایً ویؼوس  دنیم ُيَ

ىلاةهَ ةا ةضؼان در ؿٌّح  قغه جسؼةَی ُا ّهیقىیان کكّرُای زِان، ازازه اؿحفاده از 

 .دُغ یٌيىهی و زِاٌی را 

 جؼ ىٌهّاةَ ؿيث یک آیٍغه  پژوُان ةَ قٍاؿایی و ؿّق دادن ازحياع جِْغ آیٍغه 

ةایـث در ةِتّد قؼایي، کٍحؼل آن و  پژوُان ةٍا ةَ ىـئّنیث ذاجی ظّد ىی آیٍغه ٍکَیا وزّد ةا

ةازگكث اىٍیث و ؿالىث زّاىِ ىكارکث داقحَ ةاقٍغ )ىغیؼیث ةضؼان(، ٌتایغ از فؼمث 

 ث غافم قغ.و ظالكی ُا یٌّآورگیؼی از  ةؼای جاییؼ ؿتک زٌغگی ةكؼ ةا ةِؼه سادقغهیا

 ىكاُغه كاةمةیياری در ؿٌش زِان و جهفات و ّّارض آن  عحَیافـارگـاز قیّع  جاکٍّنآٌچَ 

اىٍیث و رفاه ةكؼ ةّده  جأىیًُای ىغرن و ٌِادُای آٌان در  اؿث، غافهگیؼی و ٌاجّاٌی دونث

کَ  ی گٌّاگّن ةَ ادتات رؿیغ، اىؼیُا ّؼمَاؿث. در واكِ ٌاجّاٌی ىغیؼیث زِاٌی و ىهی در 

 زىیٍَ را ةؼای امالصات گـحؼده ةْغی فؼاُو آورد. جّاٌغ ىی

آیٍغه  جّاٌٍغ یىو  اٌغ قغه سادیاکَ در ادؼ قیّع کؼوٌا  قغه پؼداظحَدر اداىَ، ةَ ىْؼفی جأدیؼاجی 

 ةكؼ را دؿحعّش جاییؼ کٍٍغ. 

 آدار فٍاوراٌَ

روٌاغُایی از كتیام قااُغ   19گیؼی ویاؼوس کّویاغ رؿغ پؾ از ّتّر ٌـتی از ُيَةَ ٌُؼ ىی

ُاای ؿازی قاغه، رقاغ فٍااوریؿؼّث گؼفحً رقغ فٍاوری پؽقکی ةا رویکؼد پؽقکی قعنی

جكعیل و گؽارش زود ٍُگام ةیياری، كؼٌٌیٍَ و درىان زود ٍُگام ةیيار ظّاُیو ةاّد. گـاحؼش 

ی ُاُای آیٍغه و دؿحؼؿی آؿان ةَ ىؼاكتثدر ةؼاةؼ جِغیغات اپیغىی 1ُای ُّش ىنٍّّیفٍاوری

                                                                 
جاؼیً ُاای آیٍاغه وزاّد دارد: ىِاوُای ُّش ىنٍّّی و اپیغىیچِار صّزه ةـیار کارةؼدی در ظنّص اؿحفاده از فٍاوری. 1

ةاقغ ُای ةِغاقث و درىان ىیگیؼی ةؼای اؿحفاده از ُّش ىنٍّّی در ؿازىانگػاری و جنيیوکارةؼد، وؼورت جلّیث ؿیاؿث

ةیٍای قایّع ةیيااری اؿاث. ىی را ٌكان دُغ. دوىیً کارةؼد ایاً فٍااوری، پایفجّاٌغ گـحؼش اپیغُا ىیو اًالّات ایً ؿازىان

جؼیً ىكکهی کَ ىا اىؼوز از ةیٍی کٍغ. ةؽرگجّاٌغ ظیهی ؿؼیِ قیّع اپیغىی را پیفپؼدازش اًالّات از ًؼیق ُّش ىنٍّّی ىی

اٌاغ. ةاؼای اؿاحفاده از اّحيااد و ىحٍااكهگیؼی از ُّش ىنٍّّی داریو ایً اؿث کَ اًالّات ىّزّد غیؼ كاةم ٌُؼ جّاٌایی ةِؼه
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-ُای ةِحؼ ایٍحؼٌث )جّؿَْ فٍاوریُای فٍاوراٌَ و زیؼؿاظثؿالىث از راه دور از ًؼیق پیكؼفث

ؿاازی (  و کالن داده )زِث یادگیؼی، انگّؿازی و قتی6Gَو  5Gُای صّزه ارجتاًات از كتیم 

ُای ُّیو پؽقکی( جّزِات زیادی را ةَ ؿيث ظّد زهب ظّاُغ کاؼد. در آیٍاغه از ًؼیق داده

ُای ٌَِّّر صّزه پؽقکی را داقحَ ةاقٍغ و ةاؼای افؼاد زاىَْ ةایغ اىکان اؿحفاده از فٍاوریُيَ 

گاػاری ُای فٍاوری صّزه پؽقاکی ؿاؼىایَُا در ؿیـحوىضلق قغن ایً اىؼ ٌیاز اؿث کَ دونث

 ُای كاةم اّحياد ارایَ دٍُغ. کٍٍغ و داده

دار جکٍّناّژی ةاقاغ، ؿیـاحو یاؽ وامةایاغ ةایف از ُاؼ چ 19قایغ اٌـان پؾ از اپیغىی کّویغ 

ُای جضث قتکَ ایٍحؼٌث، ؿؼفنم ُا و آىّزشآىّزش اٌـاٌی جاییؼ ظّاُغ کؼد. ویغئّ کٍفؼاٌؾ

ای از آیٍغه ّهو و آىّزش ظّاٍُغ ةّد. جياىی ىغارس ةَ ٌاچار ةَ زغیغجؼیً اةؽار اٌحلال ّهو جازه

دچاار جضاّنی ةاؽرگ ظّاُاغ ةاّد ىسِؽ ظّاٍُغ قغ و ةـیاری از جْاریف ٌُام آىّزش ّاانی 

(Jahanbin, 2020:66) رؿغ اُو ىضّرُای آدار فٍاوراٌَ ٌاقای از قایّع کؼوٌاا ةاَ ةَ  ٌُؼ ىی

 :قؼح زیؼ ةاقغ

 اُيیث یافحً ؿيث روقً جکٍّنّژی و فىای ىسازی.-1

 ُای ارجتاًی.در اونّیث كؼار گؼفحً فٍاوری ُّش ىنٍّّی، کالن داده و فٍاوری -2

ُای دیگؼ از كتیم ؿالىث حؼ ةؼ کارةؼدُای فٍاوری اًالّات و ارجتاًات در صّزهجّزَ ییك -3

 انکحؼوٌیک، آىّزش انکحؼوٌیک و دونث انکحؼوٌیک.

 افؽایف ىیؽان پػیؼش فٍاوری. -4

                                                                                                                                                          
ُای ُّش ىنٍّّی کَ ؿؼّث ُّش ىنٍّّی در آیٍغه، ایً ىكکم ةایغ ةؼًؼف قّد. جكعیل ّالیو ةیياری از ًؼیق انگّریحو

ةـیار ةاالیی ُو دارٌغ، در کاُف ةارکاری ىححعننیً ةـیار ىّدؼ اؿث. چِارىیً کارةؼد ُّش ىنٍّّی، درىان ةیياری از ًؼیق 

دُاغ. )گاؽارش داٌكاگاه ؿایٍگّالریحی در انْاده افؽایف ىیف داروُا و ىـیؼُای ةیّنّژیکی اؿث کَ ؿؼّث درىان را فّقکك

 ىٌؼح کؼدن اُيیث پیكؼفث در فٍاوری ُّش ىنٍّّی(
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 و...

 آدار اكحنادی

ُـحٍغ،  درگیؼ ویؼوس ایً گـحؼش ةا کَ دیگؼی کكّرُای از ةـیاری ىاٌٍغ ُو ایؼان در

-اصحیاط ىنؼف و ٌااًيیٍاٌی رفث وآىغُا، کاُف ىاٌٍغ ىعحهفی ىّارد از نادیاكح فْانیحِای

 ةـیاری از جلاوای کاُف ازحياّی، جْاىم کـب و کارُای دارای ةؼظی جٌْیهی کٍٍغگان،

 .اؿث پػیؼفحَ ادؼ کكّرُا ؿایؼ ةا ارجتاًی ىـیؼُای قغن ىـغود و ظغىات و مٍایِ

 و جلاواای كیيث کاُف گؼدقگؼ، ظؼوج و ورود ُفکا زىیٍی، ىؼزُای از مادرات در اظحالل

 جساری قؼیک اول ةا جسارت در اظحالل و کكّر مادراجی ىضنّالت كیيث کاُف ٌفث، زِاٌی

 .ُـحٍغ ظارزی کكّر جسارت صّزه در کؼوٌا قیّع پیاىغُای ىِيحؼیً زؽو چیً، یٍْی کكّر

 اىاّر فْانیحِای صيم و ٌلم، ی،اكحناد ىعحهف فْانیحِای ؿحاٌغه و افؽودهارزش ةؼرؿی اؿاس ةؼ

 ؿااظث و و آقااىیغٌی غاػا زاا، جأىیً ةَ ىؼةّط ظغىاجی فْانیحِای قِؼی، ظغىات و ّيّىی

 قایّع ٌحیساَ در آٌِاا جٌْیهی ىّكاث یا و آؿیب کَ ُـحٍغ اكحنادی فْانیحِای ىِيحؼیً پّقاك

 ىٍفی رقغ ةا ٌیؽ 1399 ؿال در ؿاظث و کكّر ظّاُغ وارد کكّر اكحناد ةؼ زیادی آؿیب کؼوٌا

 .ةّد ظّاُغ گؼیتان ةَ دؿث جّنیغ

 جٌْیهی .گؼفث ظّاُغ كؼار جادیؼ جضث کار ةازار جلاوای و ّؼوَ ؿيث دو ُؼ اقحاال صّزه در

 ظّاُغ قاغ ٌیؼوی کار جلاوای کاُف و ٌیؼو جْغیم ةَ ىٍسؼ اكحنادی فْانیحِای ؿٌش کاُف و

 چاَ و ةیيااری ةاا کاار ٌیاؼوی از ةعكای قاغن درگیاؼ ةاا ىـحلیيا چَ ٌیؽ کار ّؼوَ ٌیؼوی و

در  رؿاغىای ٌُؼ ةَ و یافث ظّاُغ کاُف جْاىالت کاُف و ىؼاكتحی ظّد اكغاىات ةا غیؼىـحلیو

 .ةّد ظّاُیو ىّازَ اقحاال کاُف و ىكارکث ٌؼخ کاُف ةا 1399 ؿال

 حِاایاز فْانی ىانیات ؿحاٌی َؼفیث ةؼ ویؼوس قیّع ىٍفی ادؼگػاری ةَ جّزَ ةا ةّدزَ صّزه در

 گؼفحاَ ٌُؼ ؿیاؿحِای در و اكغاىات ٌفث، كیيث قغیغ افث و ٌفث ةؼای جلاوا کاُف اكحنادی،

 در ىعاارج دوناث افاؽایف ُيچٍایً و دیاغه آؿیب افؼاد و کـب وکارُا از صيایث ةؼای قغه

 ٌِایاث قاّد و در جكاغیغ دونث ةّدزَ کـؼی کَ اؿث ایً ةؼ اٌحُار پیكگیؼی، و درىان صّزه

گؼفاث  ظّاُاغ ظاّد ةَ افؽایكی روٌغ ُو جّرم ٌلغیٍگی، افؽایف و دونث ّدزَة کـؼی جكغیغ

 (.17: 1398)ؿِیهی، 
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 ةَ آورده و وزّد ةَ دونث ةؼای را ُاییچانف آا، و ةؼق ىنؼف افؽایف ةا کؼوٌا قیّع اگؼچَ

 از اىا کؼده اؿث، ایساد را ؿال گؼم فنّل در ظاٌگی آا جأىیً ةضؼان ةا قغن ىّازَ اىکان ویژه

 ةاةاث پؼداظحای دوناث یاراٌاَ ىیاؽان زیؼا ةّده، درآىغزا دونث ةؼای ةٍؽیً ىنؼف کاُف صیخ

 زّیی قغه درآىغمؼفَ ةٍؽیً مادارت انحفاوتىضم ىاةَ از جّاٌغىی دونث و یافحَ کاُف ةٍؽیً

رؿغ اُو ىضّرُای آدار اكحناادی ٌاقای از قایّع کؼوٌاا ةاَ قاؼح زیاؼ ةَ ٌُؼ ىیةاقغ.  داقحَ

 :) (Qiu, Chen,Shi, 2020:32ةاقغ

جادیؼات کؼوٌا ُو ةؼ اكحناد ظؼد )ظاٌّاده و کـب و کارُا( و ُو ةؼ اكحناد کالن  (1

 ظّاُغ ةّد.

گػار اؿث ُو ایً ویؼوس ُو ةؼ کكّرُایی کَ از ٌُؼ اكحنادی ةا اُيیث ُـحٍغ جادیؼ (2

 ةؼ کكّرُایی کَ از نضاظ اكحنادی وْیف ُـحٍغ.

جؼی ظّاُغ ِا ةاالجؼ ةاقغ آدار اكحنادی ىعؼاکكّرُایی کَ قیّع ویؼوس در آٌ (3

 داقث.

ایً ویؼوس اكحناد ىتحٍی ةؼ قتکَ زِاٌی و اؿاؿا زِاٌی قغن را جضث جادیؼ كؼار  (4

 ظّاُغ داد.

 و..

 آدار زیـث ىضیٌی

جاؼ کاؼده رؿغ اكغاىات ىِار قیّع ویؼوس در کم زِان، کؼه زىایً را ةـایار ؿااکثةَ ٌُؼ ىی

و زىیً در صال فؼؿحادن پیام ةَ ىا ُـحٍغ)وزّد جّ الزم ٌیـاث( و در  رؿغ ُّااؿث. ةَ ٌُؼ ىی

اش اؿث و كادر اؿث ةغون دظانث اٌـاان ةاَ ؿاؼّث ظاّدش را آیٍغه ةغون ىا كادر ةَ زٌغگی

ةازؿازی کٍغ و در ٌِایث ةاورپػیؼجؼ ةّدن ایً دیغگاه کَ اٌـان ىانک ایً ؿیاره ٌیـاث و جاییاؼ 

ایاً  "یک جٍفؾ ّيیق"ٍّّان كؼ صیاجی اؿث؛ ةَ كّنی از کؼوٌا ةَ ایً دیغگاه ةؼای ةلای ٌـم ة

قغه دفاّی ایً ؿیاره در ةؼاةاؼ ىّزاّدی آن صهلَ گو 19ؿیاره ٌام ةؼده قغه اؿث. قایغ کّویغ 

 ةَ ٌام اٌـان ةاقغ!!
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زیـث قاىم ةیف از ىؼکؽ ىٌانْات ةیّنّژیک ىیكیگان، ىحكکم از یک جیو جضلیلاجی ىضیي

 : (Zhang,2020:2)ُای ةیّنّژیک ىْحلغٌغ کَزیـث و ةیياریدر زىیٍَ ىضیي پٍساه داٌكيٍغ

ىیهیاّن ىحؼىکْاب  200کاُف ةایف از  "کؼوٌا، صیات ةیّنّژیک ؿیاره را ىحضّل ظّاُغ کؼد" 

اکـیغ کؼةً؛ پاییً آىغن دىای کؼه زىیً در آیٍغه ٌؽدیک، صفٍ و ةلای ای و دیظاٌَگازُای گم

-ؿال، آؿاياناُی و زاٌّری در مّرت صفٍ ایً ووْیث ةَ ىغت یکةیف از ُفحنغ گٌَّ گی

ُای ٍُگفث زِااٌی و جؼ، کاُف چٍغ مغ ىیهیّن جً زةانَ پالؿحیکی، اظحناص ةّدزَُای آةی

اصیای ؿٍغیکاُا و ىساىِ ةِغاقث در ؿؼاؿؼ زِان ةؼای صفٍ اٌـان از زيهَ آدار ایً ویاؼوس 

-اقااره ىای 19ىضیٌی قیّع کّویاغ ّرُای آدار زیـثگیؼ ظّاُغ ةّد. در اداىَ ةَ اُو ىضُيَ

 قّد:

 ُای زاٌّری و گیاُیکاُف ٌاةّدی زٍگهِا و صفٍ و ةلای گٌَّ (1

 جؼای و دی اکـیغ کؼةً و در ٌِایث آؿيان آةیکاُف گازُای گهعاٌَ (2

 پاییً آىغن دىای کؼه زىیً (3

 گیؼ ةِغاقث ّيّىی )ىضیٌی( و فؼدیافؽایف چكو (4

 ُای غیؼ واگیؼ در ٌُام ؿالىث ای واگیؼ در ىلاةم ةیياریُاُيیث یافحً ةیياری (5

 جّزَ ىحّازن ةَ ةعف ةِغاقث و ةعف درىان در ٌُام ؿالىث (6

 جؼ کكّرُای فلیؼ دٌیا از ةِغاقث و آىّزشىٍغی ّيّىیةِؼه (7

 و...

 آدار ازحياّی و فؼٍُگی

دد کَ جلؼیتا جياام گؼُای ؿعث زاىَْ زِاٌی در ایً قؼایي ةَ ةضؼان کؼوٌا ةؼىییکی از جسؼةَ

کكّرُای زِان درگیؼ آن قغٌغ. ةضؼاٌی کَ از اةْاد ىعحهف جادیؼش را در زِان گػاقحَ و آداار 

گؼدد. ةَ دالیام ىعحهاف از زيهاَ ىكاکالت اكحناادی، ىاٌغگارجؼ آن ةَ دوران پـاکؼوٌا ةاز ىی

تام و ّاغم وْف در ىغیؼیث ىٍاؿب و ُيَ زاٌتَ ةضؼان کؼوٌا، آزردگای ازحيااّی ىاٌاغه از ك

کٍٍغه و قفاف، ىكکالت روزافؽون اكحنادی ٌاقی از وْف ىاغیؼیث داظهای و پاؿعگّیی كاٌِ
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اٌغاز آیٍغه، فكارُای ىحْاغد رواٌای، پااییً ُای َانياٌَ و غیؼ اٌـاٌی، ىكِّد ٌتّدن چكوجضؼیو

قاّد کاَ ةایاغ (  و ... ىّزب ىی1399:3ةّدن ؿؼىایَ ازحياّی، وْف فؼٍُگ گفحگّ)ىّؿّی، 

جؼ در صّزه ؿالىث ازحياّی و رواٌی در ىؼصهاَ پـاا کؼوٌاا ؼای زهّگیؼی از ىكکالت زغیة

جغاةیؼی اؿاؿی و ُّقيٍغاٌَ اجعاذ قّد. در اداىَ ةَ اُو ىضّرُاای آداار ازحيااّی و فؼٍُگای 

 .(Xiao, Zhang,. Kong, Yang,2020:92) قّداقاره ىی 19قیّع کّویغ 

ت، ىؼاودات، ىٍاؿک، ؿتک زٌغگی و ٌُام جضث جادیؼ كؼار گؼفحً فؼٍُگ جْاىال (1

 اداری.

جضث جادیؼ كؼار گؼفحً رظغادُای ّيّىی ىاٌٍغ اصحيال جّْیق زىان انيپیک، صر،  (2

 ُا.ُای ٌيایكگاُی و کٍـؼتةؼٌاىَ

 افؽایف ٍُؼ و ظالكیث فؼدی ةَ مّرت چكيگیؼ. (3

 کاُف جنادفات راٌٍغگی. (4

 انحؽام ةَ كؼاردادُای ازحياّی. (5

 َْرقغ ؿؼاٌَ ىٌان (6

 و ...

 :ةٍغی و ارایَ راُکارُای ؿیاؿحی زيِ

ٌگاؼی و ُكاغار زود ٍُگاام اجفاكاات، گاام اول گػاری ّياّىی پایفةؼ اؿاس چؼظَ ؿیاؿث

ویژه اگاؼ آن اجفاكاات دارای جاادیؼی   ای ةؼظّردار اؿث ةَگػاری ةّده و از اُيیث ویژهؿیاؿث

-پژوُان در دؿحَ رویاغادُای قاگفحیةَ زةان آیٍغه 19قگؼف در زاىَْ ةاقٍغ؛ ویؼوس کّویغ 

گیؼد رویغادُایی کَ اصحيال وكّع آٌِا کو اؿث ونی اگؼ اجفاق ةیفحٍاغ دارای جاادیؼی ؿاز كؼار ىی

گٌَّ ٌیـث کَ در جاریط جکؼار ٌكٌّغ وكحی کحاا آٌفّالٌؽای ُّیو، ٌّقاحَ قگؼف ُـحٍغ اىا ایً

راؿحی از ایً ُيَ قاتاُث ىیاان زِاان ةَ  ظّاٌیوٌگار و ٌّیـٍغه اٌگهیـی را ىیةؼی جاریطزان

کٍیو، ویؼوس زِف یافحَ آٌفّالٌؽا درؿث در پایاان زٍاگ ؿال كتم صیؼت ىی 102زده ویؼوس

ًّل اٌساىیغ و در  گیؼی از ُؼ کسا آغاز قغ فلي پاٌؽده ىاه ةَزِاٌی اول قیّع یافث و ایً ُيَ
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ن را در زِاان کكاث. درس ٌِاایی ىیهیاّن اٌـاا 100جاا  50ُيان زىان ةَ ٌـاتث کّجااه ةایً 

ی اؿث اىا ّيم کاؼدن ةاَ ایاً درس ؿااده ةـایار ىكاکم ا، درس ةـیار ؿاده1918آٌفّالٌؽای 

ُاایی در درزاَ ٌعـاث ةایاغ اّحيااد اؿث، آٌِایی کَ در كغرت ُـحٍغ در ٍُگاىَ چٍیً ةضؼان

-َ ؿیاؿاثّيّىی را ٌـتث ةَ ظّدقان ةَ دؿث آورٌغ و راه رؿیغن ةَ ایً ُاغف آن اؿاث کا

گػاران ٌتایغ ُیچ ظتؼی را جضؼیف کٍٍغ، آٌِا ٌتایغ ُیچ جالقی ةؼای پّقاٌغن واكْیث یاا ظاّا 

ُا را دؿحکاری کٍٍغ و جنّیؼی غیؼ واكْای از ةضاؼان زهّه دادن اوواع ةکٍٍغ، آٌِا ٌتایغ واكْیث

كغر ُاو کاَ ةَ ىؼدم ارایَ کٍٍغ؛ در ایً قؼایي وَیفَ یک ىـئّل ایً اؿث کَ واكْیث را ُؼ چَ

جّان ةَ ُيؼاُی و ىكاارکث ٌاراصث کٍٍغه ةاقغ ةَ اًالع ىؼدم ةؼؿاٌغ زیؼا فلي از ایً ًؼیق ىی

  ىّرد اٌحُار از زاىَْ زِث کٍحؼل قیّع و آدار ایٍگٌَّ ةیياری ُا اىیغوار ةّد.

ُای ٌَِّّر ّيّىا ؿیؼی ىكاةَ دارٌغ گؼچَ اةحغا ةـیار پؼؿؼو مغا ُـحٍغ اىاا اپیغىی (1

کٍٍاغ، ُای کٍحؼنی ةَ ىؼور ؿیؼی ٌؽونی پیاغا ىایةم ظؼد آدىیؽاد و اّيال روشدر جلا

کٍٍغ، اىاا ُای پیكگیؼی و درىان فؼوکف ىیقٌّغ و پؾ از دؿحیاةی ةَ روشةّىی ىی

و اىا ٌتایاغ ؿاؼ و  1ُا ةاكی ظّاُغ ىاٌغآدار ىعحهف ىذتث و ىٍفی ٌاقی از آٌِا جا ىغت

ه و ةَ اٌؽوا ةکكاٌغ ةهکَ ةایغ رویکاؼدی فْاالٌاَ و مغای ایً ویؼوس ىا را ىٍفْم کؼد

-آىاّزهصحی پیف فْاالٌَ در ةؼاةؼ ایً ویؼوس داقث؛ در اداىَ ؿْی قغه اؿاث درس

 ارایَ قّد: 19ُای ؿیاؿحی زِث ةَ صغاكم رؿاٌغن آدار ىٍفی آجی قیّع کّویغ 

ِ و ىٍـسو ىّكِ، ؿؼیؿٌّخ ىعحهف ؿیاؿحی پیف از ورود اپیغىی از آىادگی الزم، ةَ  (2

 زِث ىِار ویؼوس و کاُف ظٌؼات ویؼوس ةؼظّردار ةاقٍغ.

 ُاّغم جاظیؼ و ؿؼّث و زغیث در اّيال ؿیاؿث (3

                                                                 
اكتاانی جؼزيَ قغه اؿث؛ ةا ةؼوز ةضؼان کؼوٌا ةا "قیّع "کَ در ٌـعَ فارؿی  2011ؿاظحَ ؿال  contagion . فیهو ؿیٍيایی 1

ٌُیؼ در ؿٌش زِان ىّازَ قغه اؿث، در ایً فیهو کَ ةا ىكّرت چٍغ جً از کارقٍاؿان ةؼزـحَ صّزه ؿالىث دٌیا جِیَ قغه، کو

قاُغ زٌسیؼه اٌحلال یک ویؼوس زغیغ از ظفاش ةَ ظّك و ؿپؾ یک آقپؽ ٍُگ کٍگی ةغون ّالىاث و در ىؼصهاَ ةْاغ یاک 

ىیؼد و ىّزب قیّع ةیيااری زگكث ةَ آىؼیکا ةَ ةیياری جٍفـی ىؼىّزی ىتحال قغه، ىیجازؼ آىؼیکایی ُـحیو. ایً فؼد پؾ از ةا

قّد و ... درٌِایث ةا ىْؼفی واکـً زغیغ ةضاؼان ًّر کاىم كؼٌٌیلَ ىیةیٍیو کَ قِؼ قیکاگّ ةَقّد در فیهو ىیدر آن کكّر ىی

 کٍغ.فؼوکف ىی



 

 

 

80 

ُاایی ةاؼای ةعكای، ًؼاصای ةؼٌاىاَةا جّزَ ةَ پیچیغگی ىّوّع و نؽوم ُيکاری ةیً (4

ای از افؼاد از زيهاَ اؿحفاده ُغفيٍغ از َؼفیث داٌف، جسؼةَ و جعنل ًیف گـحؼده

گاػاری گاػاری ؿاالىث، ؿیاؿاثّژی، اكحناد ةِغاقث، ىغیؼیث و ؿیاؿاثاپیغىیّن

قٍاؿی، ّهّم ارجتاًاات، قٍاؿی، زاىَّْيّىی، ةِغاقث ىضیي، ىغیؼیث ةضؼان، روان

ُای ىؼةّط ةَ ؿالىث ُيگاٌی فٍاوری اًالّات و غیؼه ىّرد ٌیاز اؿث. اؿاؿاً ؿیاؿث

ُای ىعحهف ٌیااز دارٌاغ ةا ائحالفةعكی پیچیغه و جّافق دونث ةّده و ةَ ُيکاری ةیً

ُاا قااىم )دونحی، ظنّمی، ٌِادُای ّيّىی غیؼدونحی( اّىا و ةازیگؼان ایً ائحالف

ُاای ُاای اّحلاادی ىعحهاف از زيهاَ فلِاا و گاؼوهُای ىعحهف ةا ٌُامافؼاد و گؼوه

ای ُاُا، ٌیؼوُای ىـهش، وزارجعاٌَُا، قِؼداریىػُتی، روصاٌیّن، اؿحاٌغاران، داٌكگاه

 ىعحهف، ٌيایٍغگان ىسهؾ، امضاا رؿاٌَ و ... ُـحٍغ.

ُاای کاالن، پیچیاغه، گیؼ ىاُیحاً از ٌّع ؿیاؿاثُای ُيَُای ىلاةهَ ةا ویؼوسؿیاؿث (5

ّهیحی، صـاس، ةاز جّزیْی و پؼُؽیٍَ ُـحٍغ و ٌیاز اؿاث زِاث جِْاغ ةاَ ىتِو، چٍغ

یکؼدُای ةاال ةَ پااییً ُا و کاُف جادیؼات ىٍفی در ىؼصهَ جغویً از روازؼای ؿیاؿث

گػاران ةایاغ ةاَ ًاّر و پاییً ةَ ةاال ةَ ًّر ُيؽىان اؿحفاده قّد. ةَ ًّر ىذال ؿیاؿث

ُای ىیاٌی ىػاکؼه و جتادل ٌُؼ ٌيّده و در ظنّص ىٍُو ةا پؽقکان و پؼؿحاران و الیَ

 ُای جغویً قغه ةَ ازياع ةؼؿٍغ.ؿیاؿث

وؼوری اؿث؛ ایً ارزیاةی ةایغ جّؿي یاک ای و ىتحٍی ةؼ قّاُغ ارزیاةی ىـحيؼ، دوره (6

ُاای ارایاَ قاغه نیـاثٌِاد ىهی جعننی فؼاةعكی اٌسام قّد. ىـهيا جّزَ ةَ چک 

انيههی وؼوری اؿث جا ىیؽان گـحؼدگی و ّيق ةضؼان و جتْات ُای ةیًجّؿي ؿازىان

 ًّر قفاف ىكعل قّد.ٌاقی از آن ةَ

ٌُاام ىاغیؼیحی کكاّر و اؿاحفاده  در ٌُؼ گؼفحً ٌلف کالن داده و ُّش ىنٍّّی در (7

 ُای اًالّاجی وؼوری اؿث.ىٍاؿب از زیؼؿاظث

 رُتؼی پایغار ىلاةهَ ةا ةضؼان و پؼُیؽ از جاییؼات ىکؼر ىـئّنیً. (8

جّزَ ةَ ةعف ةِغاقث و درىان ةَ ًاّر ىحاّازن و ةازؿاازی ٌُاام ؿاالىث پاؾ از  (9

 ةضؼان.
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ٌگااه  ٌگؼاٌاَ اجعااذ کٍٍاغ.یٍغهُا در ایً قؼایي ةضؼاٌی ةایغ جنيیيات ؿؼیِ و آدونث (10

ٌگؼاٌَ ىـحهؽم ةؼقِای ّيّدی و افلی ىحْغد از ىّوّّات و دیغن وزّه جاریاک آیٍغه

 ُای ةغیم ةؼای آٌِا اؿث.صمو روقً اىّر و ىٌهِ کؼدن زاىَْ و ارایَ راه

  ىٍاةِ 

 ٌا.پژوُان در ظنّص زِان پؾ ازکؼو(. ةؼداقحی آزاد از زهـَ آیٍغه1399اىیٍی، صاىغ)

ىْاوٌث اكحنادی ”درآىغی ةؼ آدار قیّع ویؼوس کؼوٌا ةؼ اكحناد ایؼان.(. “1398ؿِیهی، صتیب و دیگؼان)

 20وزارت جْاون، کار و رفاه ازحياّی. 
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